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Nathane Dovale

ma equipe composta por
técnicos, uma pesquisa-
dora e agentes de saú-
de chegou à casa de
Maria Santos, moradora

do município de Manacapuru (distan-
te 98 km de Manaus). A orientação
era que baldes com um pouco de água
e inseticida fossem deixados no quin-
tal da dona de casa, de 65 anos, para
o combate do mosquito Aedes aegyp-
ti. Ela aceitou e, logo em seguida, con-
tou que é comum os familiares apare-
cerem com sintomas de dengue, mas
que, após a intervenção proposta, a
frequência de relatos de casos diminuiu.

A redução foi possível após o pro-
jeto inovador de pesquisadores do Ins-
tituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/
Fiocruz Amazonas) e do Centro de
Pesquisa René Rachou (Fiocruz Minas),
em parceria com o Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (Inpa), ter
entrado em ação. O novo método uti-
liza os próprios mosquitos vetores da
doença para disseminar inseticida em
criadouros.

A armadilha é feita com baldes,
contendo um pouco de água, que
têm suas paredes internas cobertas
por um pano preto de veludo. Neste
tecido é aplicado o larvicida pyripro-
xyfen, triturado até a consistência de
um pó. Essa composição permite que
as fêmeas do mosquito sejam atraí-
das até o balde. Ao pousarem na ar-
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madilha, os mosquitos ficam impreg-
nados com o inseticida que acaba
sendo levado por esses insetos para
outros criadouros, auxiliando também
no combate às larvas.

Pesquisador do projeto, Sérgio Luz,
explica que o método é importante
pois existem muitos criadouros em lo-
cais fechados, escondidos ou inaces-
síveis. “Um dos problemas mais im-
portantes e difíceis de resolver no
controle dos mosquitos vetores da
dengue e outras doenças (como a fe-
bre chikungunya e zika) é que muitos
dos criadouros não são tratados du-
rante as ações de controle, por conta
do difícil acesso ou por não consegui-
rem ser identificados”, comentou Luz.
“Os agentes de controle simplesmen-
te não podem tratar esses criadouros,
que continuam a produzir mosquitos.
O nosso trabalho mostra que os pró-
prios mosquitos podem ser usados
como ferramentas de combate.”

Antes do projeto, que teve início
em novembro de 2013, 98% das resi-
dências de Manacapuru apresentavam
criadouros com resultado positivo para
larvas de mosquito Aedes aegypti. Em
outubro de 2015, a equipe registrou
apenas 2% de casas ainda com focos
do vetor da doença. Segundo o subge-
rente de Endemias da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semsa), Mário Fer-
nandes da Silva, em 2015, foram
registradas 79 notificações de doenças
de dengue no município. No ano ante-
rior, o número chegou a 200.

A atual equipe do projeto é for-
mada pelos pesquisadores Fernando
Abad-Franch, da Fiocruz Minas, Sér-
gio Luz e Elvira Zamora, e os técni-
cos de campo Ricardo Mota e Sebas-

tião Dias, os quatro da Fiocruz Ama-
zonas. De acordo com o pesquisador
Sérgio Luz, após a utilização das ar-
madilhas disseminadoras de insetici-
da, o trabalho de monitoramento dos
mosquitos continua. “Este estudo tem
indicado as localidades em que apa-
recem mosquitos. Assim, é possível
fazer o controle utilizando armadilhas
disseminadoras de inseticida apenas
nas áreas positivas, serviço realizado
por agentes de endemias. Tivemos
uma baixa populacional de mosqui-
tos bem representativa: o número
caiu de mais de 1,5 mil por mês para
menos de 50. O resultado torna qua-
se impossível a transmissão epidêmi-
ca do vírus”, explicou.
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